
Szósta Niedziela Zwykła 

14 lutego 2021 

I czyt. Kpł 13:1-2, 44-46 

II czyt. 1 Kor 10:31-11:1 

Ref. Psalm 32: „Tyś mą ucieczką i moją radością.”  

Ewangelia: Mk 1:40-45 

 

W MINIONYCH TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Władysław KUSZELEWSKI 

Antoni STACHULAK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W TELEWIZJI 

PARAFIALNEJ www.kazimierz.org i YouTube  
 

Parafia św. Kazimierza w Toronto 

 
Msze św. w tygodniu – 8: 00 i 19:00 
 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO WALENTEGO 
 

14 lutego przypada WSPOMNIENIE ŚW. WALENTEGO i 

jest okazją do podziękowania Bogu za miłość, którą nas 

obdarza, za tych, którzy nas kochają i których my darzymy 

silnym uczuciem. Jest też okazją, aby prosić Stwórcę za 

pośrednictwem św. Walentego, o pomoc w wyborze partnera 

życiowego. Pamiętajmy również, że do św. Walentego można 

zwracać się o pomoc i wstawiennictwo w przypadku 

wszystkich chorób o podłożu psychicznym. 
 

15 LUTY – DZIEŃ RODZINY 
 

15 lutego przypada Dzień Rodziny. W tym dniu życzymy 

wszystkim dużo odpoczynku i radości w gronie rodzinnym.  
 

REFLEKSJA O. PROBOSZCZA NA ROZPOCZYNAJĄCY 

SIĘ WIELKI POST 
 

W najbliższą środę rozpoczynamy święty i zbawienny czas 

Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na 

drogę pokuty i nawrócenia będzie posypanie głowy popiołem 

oraz podjęcie różnych form umartwienia. Popiół przypomina 

nam, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i 

znów w proch się obróci. Wielki Post to czas pokuty, postu, 

wyrzeczeń, modlitwy i ma służyć naszemu nawróceniu, ma 

przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne 

zobowiązuje nas w okresie wielkopostnej pokuty do 

powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do 

przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

Zachęcamy wszystkich do wewnętrznego zobowiązania się do 

wyrzeczenia na rzecz Chrystusa. Jeszcze nie jest za późno. Z 

czego zrezygnujesz na okres Wielkiego Postu dla Chrystusa: 

może z palenia papierosów, z pica alkoholu, z marnowania 

czasu na internecie, a może postanowisz być lepszym, 

życzliwszym dla żony, męża czy też teściów. A może 

zrezygnujesz ze słodyczy, plotkowania, nadużywania TV etc. 

Wybierz choć jedną rzecz, abyś wiedział, że przeżywasz 

Wielki Post. Uczyń to dla Chrystusa ukrzyżowanego.  
 

WIELKI POST – CZAS ŁASKI 
 

Już za kilka dni, a dokładnie w przyszłą środę, 17 lutego 

rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas poprzedzający 

największe i najważniejsze święta chrześcijańskie - 

Zmartwychwstania Pańskiego. Wykorzystajmy ten czas jak 

najlepiej, bo to czas szczególnej łaski. Obojętnie jakie będą 

ograniczenia z powodu wirusa, starajmy się przeżyć ten Wielki 

Post – tym bardziej świadomie i zaangażować się całym sobą. 

Wielki Post obejmuje czterdzieści dni, które liczymy od Środy 

Popielcowej do początku liturgii Wielkiego Czwartku, przy 

czym do owych czterdziestu dni nie wlicza się niedziel. Z 

okresem Wielkiego Postu związane są pewne tradycje - 

posypywanie głów popiołem na znak rozpoczęcia pokuty i 

postu; nabożeństwa, takie jak: Droga Krzyżowa czy Gorzkie 

Żale; zwyczaj odprawiania rekolekcji; uczynki miłosierdzia - 

np. jałmużna. Ceremonia posypywania głów popiołem została 

wprowadzona do liturgii kościelnej około VI wieku.  
 

ŚRODA POPIELCOWA 
 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający na 

powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz abstynencja 
polegająca na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy 

zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. 

Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich 

od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post 

ilościowy od 14 do 60 roku życia. Kościół jednak zachęca, aby 

w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do 

niego zobowiązani. 
 

MSZE ŚWIĘTE W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 
 

Msze św. w naszym kościele w Środę Popielcową w języku 

polskim będą sprawowane o godz.: 8.00, 11.00 oraz 19.00. 

Liturgia posypania popiołu odbędzie się w godzinach: 9:00 – 

10:00, 12:00 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00 w kościele.  

Pamiętajmy, że tylko 10 osób może być w kościele. W tym 

dniu nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w tym zlaicyzowanym 

dzisiejszym świecie pokazać, że mocno trwamy przy 

Chrystusowym Krzyżu – znaku zbawienia. Niech ten Krzyż 

przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą 

wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: 

„W krzyżu miłości nauka”. Serdecznie zapraszamy do naszego 

kościoła na wspólną modlitwę i rozważanie Męki Pańskiej w 

każdą niedzielę o godz. 18:15 na nabożeństwo Gorzkich Żali z 

kazaniem pasyjnym. 
 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu świętego czasu 

Wielkiego Postu mają pomóc nam nabożeństwa pasyjne. I tak: 

Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w 

piątki o godz. 18.30. Za udział w tych nabożeństwach można 

uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust 

zupełny można uzyskać także w każdy piątek Wielkiego Postu 

za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto 

ja, dobry i najsłodszy Jezu”.  

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się też na 

wielkopostną akcję trzeźwości. Kościół wzywa nas do 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy o trzeźwość oraz do 

abstynencji w tym pokutnym okresie. Niech pośród nas nie 

będzie już osób i rodzin, które cierpią z powodu nałogu 

pijaństwa, nikotynizmu czy narkomanii. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazimierz.org/


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Ze względu na pandemię i ograniczenia ruchu lotniczego, 

rekolekcje wielkopostne w tym roku wygłosi o. Proboszcz 

Janusz Błażejak, w dniach 21 – 25 marca. 
 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Trwa nowenna do św. Józefa z okazji Roku św. Józefa. 

Zapraszamy w każdą środę do wspólnej modlitwy za 

przyczyną św. Józefa, gdzie będziemy wypraszać łaski 

potrzebne nam i Kościołowi świętemu. Nowenna zakończy się 

przed uroczystością św. Józefa. 
 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA W CZASIE EPIDEMII 
 

W tych szczególnych okolicznościach zapraszamy, aby nie bać 

się skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż 

wszyscy potrzebujemy czerpać z nieskończonego źródła 

Bożego Miłosierdzia. Obecnie spowiedź odbywa się w każdą 

niedzielę od godz. 16:00 do 17:00 w sali parafialnej.  

Zachęcamy do skorzystania z przyjęcia Pana Jezusa w 

Komunii św. w czasie, kiedy nie możemy uczestniczyć we 

Mszy św.  

Komunia św. jest rozdawana w każdą niedzielę od godz. 14:00 

do 17:00 w kościele. 
 

KONFERENCJA DLA KOBIET KATOLICKICH 
 

Wirtualna, 12. Konferencja dla Kobiet Katolickich / 

Dynamic Women of Faith, odbędzie się w sobotę, 6 marca 

2021 r. Prelegenci: Dr. Carrie Gress z prelekcją „Obnażenie 

Anty Maryi i odbudowa cywilizacji.”; Dr. Josephine Lombardi 

z prelekcją „Maryia – Orginalny ekspert w dziedzinie 

ludzkości.” Dorothy Pilarski – Organizatorka konferencji. 

Więcej informacji i rejestracja 

www.DynamicWomenFaith.com Rejestracja przed 14 lutym - 

$34; po 14 lutym - $40. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenia do podatku zostaną wysłane pocztą przed 23 

lutego i powinny być dostarczone przed 28 lutym. Parafianie, 

którzy nie otrzymają zaświadczenia do podatku, prosimy o 

kontakt z biurem parafialnym. (416) 532-2822. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (07.02) – $4,200 

Dziękujemy za wsparcie materialne naszej parafii. Ofiary 

można składać w biurze parafialnym wrzucając do skrytki na 

listy, umieszczonej w ścianie przy schodach, wysłać pocztą lub 

przelewem bankowym.  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Błagalna o uratowanie małżeństwa Alexy i Matthew 

Za śp. Wojciecha Łukasik – rodzina Stępień 

Za śp. Dr. Kłodaś – rodzina Stępień 

Za śp. Edwarda Siuzdaka – rodzina Stępień 

Za śp. Antoniego Lasek – rodzina Stępień 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.02-30.02 
 

Za śp. Raymonda Szulc – rodzice i brat z rodziną 

Za śp. Władysława Pietrzyka – brat z rodziną 

Za śp. Kazimierza Sambor – Danuta 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

6. Niedziela Zwykła, 14 lutego 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. rodziców, babcie, dziadków z rodziny Borowski 

i Dudek – syn i córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Zas śp. Krystynę i zmarłych z rodzin Fabickich i 

Pomeranc – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Henryka Mazura (3. rocznica) – córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 15 lutego – Dzień Rodziny 

8:00 1. Za śp. Adama i Józefa Więcko – żona i mama 

 2. Za śp. Karola Chmiel - synowa 

19:00 Za śp. Władysławę i Tadeusza Idzik – syn z rodziną 

WTOREK, 16 lutego 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Św. dla 

Tadeusza w dniu urodzin i Andżeliki – rodzina  

 2. Za śp. rodziców Irenę i Waleriana Majcherczyk i 

rodziców chrzestnych Jadwigę i Tadeusza 

Płaszczyńskich – córka Ewa 

19:00 Za śp. Bronisławę Majewską - córka 

ŚRODA, 17 lutego – Środa Popielcowa 
8:00 1. Za śp. Mirosława Czupielowskiego – rodzina 

Nyczów 

 2. Za śp. Helenę, Stanisława i Bolesława Mikus – 

synowa i żona 

11:00 Za śp. rodziców Stefanię i Jana Fijał i siostrę Halinę – 

Janina Wicik z rodziną  

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Kasi i Piotra Pliszka z okazji 25. rocznicy ślubu – 

własna 

CZWARTEK, 18 lutego 

8:00 1. Za śp. Elżbietę Włodarską w 1. rocznicę – córka z 

rodziną 

 2. Za śp. Hazi - znajomy 

19:00 Za śp. Elę Król, Danutę Moskwę, Wiesława Żuka i 

Józefą Myślicką – koleżanki i koledzy z Domu 

Kopernika 

PIĄTEK, 19 lutego  

8:00 1. Za śp. Krystynę Nowak (rocznica) - rodzina 

 2. Za śp. Irenę Łabik (9. rocznica) – mama i 

rodzeństwo z rodzinami 

18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 1. Za śp. Annę i Antoniego Karabin – rodzina 

 2. Za śp. rodziców Felicję i Lecha Grzegorskich – 

córka Danuta 

SOBOTA, 20 lutego 

8:00 1. Za śp. Jadwigę  

 2. Za śp. Czesława Iwańskiego (rocznica) - mama 

 3. Za śp. Roberta (3. rocznica) – Greg Błyskosz 

19:00 Za śp. rodziców Jana i Stanisławę Grygatowicz, braci 

Zenona, Jerzego, Albina, Czesława i bratową Alinę – 

Michał z rodziną 

1. Niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego 
8:00 1. W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

 2. Za Parafian 

9:30 Za śp. Wiesława Boksa (8. rocznica) – żona z rodziną 

11:00 Za śp. Władysława Kuszelewski – Komitet Parafialny 

13:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla dzieci, 

wnuków i prawnuków – Krystyna i Henryk Skibińscy 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Szymona, Stefanię i Piotra Czajkowskich - 

rodzina 

http://www.dynamicwomenfaith.com/

